Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY DOTYCZĄCEJ DOSTAWY ZABAWEK DO KLUBU DZIECIĘCEGO

...............................................................

................................, dnia ..................

/dane Oferenta; imię nazwisko, adres, nr telefonu/

/miejscowość, data/

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy zabawek do klubu dziecięcego z dnia 28.03.2014 r.

1. Oświadczam, że oferuję usługę dostawy zabawek do klubu dziecięcego dla dzieci w wieku 1 - 3 lat w firmie Róża
Tubacka „Logos Studium R. Tubacka” w ramach projektu pt. „Klub dziecięcy „Taaka głowa” – wsparcie
godzenia pracy i opieki dla rodziców z Poznania”, zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 28.03.2014 r.

2. Proponowana cena brutto (w tym podatek VAT):
Nazwa zabawki

Cena brutto w PLN (w tym
podatek VAT)

1.Bęben lub inna forma do pchania z drewna, 1 szt.
2.Kolorowa gąsienica drewniana na sznurku, 1 szt.
3.Pociąg-lokomotywa z drewna z klockami, 1 szt.
4.Wesoły autobus drewniany z otworami - zestaw narzędzi, 1 szt.
5.Autko garbus z ruch kołami z drewna, 3 szt.
6.Puzzle sześciany – Pojazdy, 9-elem., 1 szt.
7.Układanka misiowa rodzinka,-54elem. , 1 szt.
8.Ringo aktywne kolor krążki elastyczne, 1 szt.
9.Dinozaur Triceratops-drewniane na sznurku, 1 szt.
10.Pies drewniany na sznurku, 1 szt.
11.Miękka Lalka Lalka Maja-szmaciana, 1 szt.
12.Miękka Lalka Lalka Gucio-szmaciana, 1 szt.
13.Zestaw małych pojazdów-18sz w zestawie, 1 szt.
14.Piłeczki do basenów-500szt, 1 worek
15.Wagi –nakładane szalki, 1 szt.
16.Woreczki sportowe kolor, 8 szt.
17.Szarfy 4 kolory, płócienne, 1 zestaw
18.Tunel, 1 szt.
19.Spadochron - ok1.70m, 1 szt.
20.Zestaw gimnastyczny -6obręczy o śr.50cm, 10 drążków 70 cm dł., 6 podstaw
-1 zestaw
Razem
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3. Oświadczam, że:
a) akceptuję termin i warunki realizacji usług przedstawione w zapytaniu ofertowym;
b) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
c) nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) nie posiadam żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym;

...............................................................................................
/ podpis Oferenta /
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Załącznik nr 2

...............................................................

................................, dnia ..................

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

/miejscowość, data/

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie firma
……………………………………………………………………………………………………………
ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani
kapitałowych z Zamawiającym (LOGOS STUDIUM Róża Tubacka), tj. powiązań pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a moją firmą, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Z poważaniem,
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